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 املرحلة الثالثة املرحلة الثانية املرحلة األوىل

 :والمهاراتتحديد المعارف 
 اختيار معلمة متميزة لديها دافع ذاتي  -1

 لإلشراف علی البرنامج في المدرسة وسر
 دقة اختيار قائدة المدرسة لها.  هوالنجاح 

االبتعاد من البداية عن األعمال الكتابية  -2
والملفات واألوراق واألشكال والجداول 

والشعارات والتزيين والمخاطبات والتركيز علی 
والناتج فقط ؛ فتتم جميع اإلجراءات الناتج 

بالتواصل المباشر السريع وعند الضرورة 
القصوی مسودات فقط ألن الحكم سيكون 

علی الناتج فقط وليس على العمليات وستوجه 
الفرق الزائرة تدوين النقاط علی الناتج دون 

 العمليات .
اختيار معلمات الخبرة )اثنتين يسمی فريق(  -3

المعارف والمهارات من المدرسة لتحديد 
 األساسية في مدة زمنية محددة.

صفحة واحدة لكل مجال علمي ) عدد  -4
محدود ألنها األساسية ( ، وصفحة أخرى 

 للنظري
 مثال: إتقان معرفة وفهم جدول الضرب.

وضع حد أدنى لإلتقان قابل للقياس لكل  -5
 معرفة أو مهارة أمامها في نفس الورقة.

أرقام صعبة من  3على  مثال: إجابة الطالبة السريعة
 كل مستوى في جدول الضرب وتمثيل معناها.

 اختيار الطالبات:
الطالبات األقل  اختيار  -1

على  باالعتمادمستوى 
 خبرات المعلمات إجماالً . 

قبلي للطالبات  اختبارإجراء  -2
من ِقبل نفس الفريق تحديداً 
وتثبيت نتائج الطالبات وفق 

معيار الحد األدنى لكل 
 معرفة أو مهارة.

تصفية الطالبات باختيار  -3
األكثر ضعفاً ، وإستبعاد 

 متوسطي المستوى .
كل مجموعة   احتياجتحديد  -4

 من الطالبات في كل مهارة.

 إجراءات التنفيذ :
 دد من المعلمات.توزيع المهارات على ع -1
تفريد التعليم لهم باستثمار الوقت ما   -2

أمكن في مجموعات صغيرة على أن 
تكون متفرقة ومستمرة  في أوقات قصيرة 

دقيقة على فترات وأيام  21 – 11بين 
 بما يتناسب مع المعلمة.

عدم جمع الطالبات أو تحديد حصص   -3
كاملة أو مكان محدد ) حقق ناتج 

( وذلك بأقصر طريقة وأقل جهد 
بإستهداف الطالبة الواحدة أو مجموعة 
صغيرة من الطالبات في مهارة أو معرفة 

 محددة .
إجراء إختبارات مستمرة من المعلمة   -4

 لقياس درجة التحسن.
إستبعاد الطالبة من البرنامج بعد تحقيق  -5

 المستوى المطلوب.
 حوافز متعددة. استخدام  -6
عدم إعالن هدف البرنامج أمام الطالبات  -7

األخريات وتسمية المجموعة بأسماء 
 محببة للطالبات وتوجيه المعلمات إليهّن.
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 التوقيع المرشدة الطالبية التوقيع معلمتين ذوات خبرة  التوقيع منسقة المهارات 
 عنها /حصة محسن  العنزي صليبي شعاع  الغامدي محمد تغريد

 السعدي
 

  القحطاني مبارك حصة
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 اجتماع جلنة متابعة معاجلة املهارات األساسية

 -بنىد االجتماع:
 .ذحدَد انًعارف وانًهاراخ األساسُح فٍ يدج زيُُح يحددج -1

 .، وصفحح أخري نهُظرٌ( عدد يحدود ألَها األساسُح ) صفحح واحدج نكم يدال عهًٍ 

 اذماٌ يعرفح وفهى خدول انضرب: يثال    

: نكم يعرفح أو يهارج أيايها فٍ َفس انىرلح يثالوضع حد أدًَ نإلذماٌ لاتم نهمُاس  -2
أرلاو صعثح يٍ كم يسرىي فٍ خدول انضرب وذًثُم  3إخاتح انطانثح انسرَعح عهً 

 .يعُاِ

اخراء اخرثار .. عهً خثراخ انًعهًاخ إخًاالً  تاالعرًاداخرُار انطانثاخ األلم يسرىي  -3
َرائح انطانثاخ وفك يعُار انحد األدًَ لثهٍ نهطانثاخ يٍ لِثم َفس انفرَك ذحدَداً وذثثُد 

 .نكم يعرفح أو يهارج

 .ذصفُح انطانثاخ تاخرُار األكثر ضعفاً ، واسرثعاد يرىسطٍ انًسرىي -4

 ذحدَد احرُاج كم يدًىعح يٍ انطانثاخ فٍ كم يهارج -5

 ذىزَع انًهاراخ عهً عدد يٍ انًعهًاخ -6

ُرج عهً أٌ ذكىٌ يرفرلح ذفرَد انرعهُى نهى تاسرثًار انىلد يا أيكٍ فٍ يدًىعاخ صغ -7
دلُمح عهً فرراخ وأَاو تًا َرُاسة يع  01 – 01ويسرًرج فٍ أولاخ لصُرج تٍُ 

 .انًعهًح

حمك َاذح تألصر طرَمح ) عدو خًع انطانثاخ أو ذحدَد حصص كايهح أو يكاٌ يحدد   -8
وذنك تإسرهداف انطانثح انىاحدج أو يدًىعح صغُرج يٍ انطانثاخ فٍ يهارج ( وألم خهد 

 .يعرفح يحددج  أو

 .اخراء اخرثاراخ يسرًرج يٍ انًعهًح نمُاس درخح انرحسٍ -9

 .اسرثعاد انطانثح يٍ انثرَايح تعد ذحمُك انًسرىي انًطهىب -11
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